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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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DAMU OTOITZA 
Jesus Jaunaren zintzotasunaren aurrean, au-
tortu daigun mundura zein egokituak gagozan, 
bere errukiaz bultzatu gaizan: 
 

—Jesus Jauna, otoitzera sarri-sarri joten do-
zuna, erruki, Jauna. 

—Jesus Jauna, Aitari zintzoa zaiakozana, Kristo, 
erruki. 

—Jesus Jauna, zure kinkalarrian esku emoten 
deuskuzuna, erruki, Jauna. 

 
Aintzarako oharra 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ibili zan Jesus, Jainkoaren erregetzaren Barriona 
iragarten. Beragaz ebazan Hamabiak, baita espi-
ritu gaiztoetatik eta gaitzetatik osatua ebazan 
emakume batzuk ere: Maria Magdalena —
honegandik zazpi deabru bota ebazan— , Joana 
—Herodesen etxezain Kusaren emaztea—, Su-
sana eta beste asko; honeek euren ondasunez 
laguntzen eutseen Jesusi eta honen ikasleei.] 

 
Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 
Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak dana dau bere seme-alabentzat, eta 
doanik. Behartsuenak gogoan izanik aurkeztu 
deioguzan gure eskariak: 
 
† Duintasunean bardinak egin gaitu Jainkoak eta 
ez gaitu gura inoren menpe edo inoren gainetik. 
Aurkeztu deioguzan gure eskariak: 
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Zuri itsatsia nago osorik,  
eta zure eskumeak eusten deust. R/.  
 
 

HITZAREN LITURGIA 
Lehenengo irakurgaia 
Alkar ikusi ezineko eta burruka arteko egoeretan Jainkoak 
bere ondo gurea isurten deusku eta damura deitzen. izan 
daigun kontutan. 
 
Zakarias Profetearen liburutik   (Za 12, 10-11) 
 

 Honan dino Jaunak: «Ondogura- eta otoitz-espiritua isu-
riko dot Daviden etxe gainera eta Jerusalemeko bizilagunen 
gainera; neuri begiratuko deuste, zulatu ninduen honi. Dolu 
egingo dabe, seme bakarragaitik lez; negar samina egingo 
dabe, lehen-semeagaitik egin ohi dan lez. Egun haretan han-
dia izango da dolua Jerusalemen, Megido lautadan Hadad-
Rimon jainkoari egiten jakona lakoa». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Gure gizarteak gizonaren eta emakumearen arteko bardinta-
sunaren bila diharduan artean, Paulok harutzago joten dau: 
gizaki guztiok gara duintasunean bardinak. Zerk eragiten 
dauz, orduan, gure arteko ezbardintasunak? 
 
 
San Paulo Apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik   (Ga 
3, 26-29) 
  
 Senideok: Guztiok Jainkoaren seme-alaba zaree, Kristo 
Jesusegan dozuen sinesmenari esker. 
 Izan ere, Kristogan bateatuak zareen guztiok Kristoz jan-
tzita zagoze. Ez da dagoaneko bereizketarik juduaren eta 
judu ez danaren artean, esklaboaren eta librearen artean, 
gizonezkoen eta emakumezkoen artean; zuek guztiok bat 
zaree-eta Kristo Jesusegan. Eta Kristorenak bazaree, Abra-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 12. 
(hamabigarren) domeka honetako liturgia ospa-
tzera. Zer eskeintzen deusku gaurkoan? Jesusen 
ikusiko dogun jarrereak krisi egitea eskatuko 
deusku: urten daigula uste hutsez bizi izatetik, 
eta, geure izateaz jabeturik, erabagi daigula 
bere jarraitzaile izatea. Horretarako baldintzak 
azalduko deuskuz. Otoitz giroan jarri geintekez 
Jesusi entzun eta erantzun ahal izateko. Merezi 
dau. 
 
Sarrera-abestia 
 
GOAZEN ALKARTURIK  
biztuta fedea 
argitan zabalik 
maitasun bidea. 

2 Gurekin dogu maisu ta lagun 
gurekin dogu, gurekin, Jauna! 
Egin dezagun zuzentasunez 
ta maitasunez bere esana! 

 
Agurra 
† Bere Seme Jesukristori jarraitzea, 
eta haren Espirituan bizi izatea, 
maite gaitulako emoten deuskun Jauna 
onetsi daigun. 
 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
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Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Sinistuna nazala uste dot, Jesus, 
zure jarraitzaile nazala eta maite zaitudala: 
baina niretzat nor zaran galdetzen deustazunean 
ez daukat argiegi zer erantzun, Jesus. 
 
Familiak, inguruak, emonda hartu zaitut, 
eta ezagutzen zaitudala uste dot; 
baina zure galdereari erantzuten ez jakiteak 
oraindino ez zaitudala neurea egin dinost. 
 
Nahi zaitut ezagutu eta neuretu, Jesus; 
nahi dot urten nire azaleko bizikeratik 
eta norberena baino ez ikuste eta gura izatetik: 
egin deiodala uko neure buruari, Jesus, 
eta hartu daidala egunero nire kurutzea. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

 
 

R/. Zure egarriz daukat gogoa,  
 Jauna, ene Jainkoa. 
 
Jainko, Zu ene Jainko, goizetik nabilkizu bila, 
zure egarriz dot barrua, 
zure gogo biziz ni nazan guztia,  
lur idor, agor, ur bakoa lez.   R/. 
 
Holan egon gura dot santutegian Zuri begira,  
zure indarra eta ospea ikusiz. 
Bizia baino ederragoa da-eta zure maitasuna,  
nire ezpanek goratuko zaitue. R/.  
 
Holan gura zaitut bedeinkatu neure bizitzan,  
eskuak jaso zure izenean. 
Jakirik gozoenez lez aseko naz,  
eta nire ezpanek poz-oihuz goratuko zaitue. R/.
  
Zeu izan zaitut-eta laguntzaile;  
pozez egingo dot oihu zure egoen kerizpean. 
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—Elizearen alde: edonon aldeztu daian gizakia-
ren duintasuna, bereizkuntza guztien gainetik 
aintzat hartu beharrekoa, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Berezitasunen batzukaitik bazterreratuak diran 

guztiak heldu ahal izan daitezan onartuak iza-
tera eta aintzat hartuak, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Agintzea, dirutzak edo beste ahalmenak dara-

bilezenek begiko izan daiezan behartsuak, 
euren alde jokatzeko eta gizarte solidarioa-
goa lortzeko, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jesusen berbak entzun eta haren jarraitzaile 

izan gura dogunok geure ondo izatearen au-
rretik bilatu daigun gure senidearen ondo iza-
tea, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
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hamen ondorengoak zaree, Jainkoaren agintzariaren oinor-
deko. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Jesusengan gauza ezbardinak aurkitu geikez, 
eta haretaz autorpen handiak egin geikez. Baina 
zer gura ete dau Jesusek berak gugandik? Egin 
deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 7, 36C8, 3) 
 
Aldi haretan, fariseu batek bazkaltzera gonbi-
datu eban Jesus. Joan zan, bada, Jesus fariseua-
ren etxera eta mahaian jarri zan. 
Honetan, emakume bat, herrian pekatari lez 
ezaguna, Jesus fariseuaren etxean bazkaltzen 
egoala jakinik, bertara joan zan, harzurizko on-
tzi bat ukendu eroiala. Jesusen atzean oinen 
ondoan jarri zan negarrez, eta oinak malkoz 
bustitzen hasi jakon; gero, uleaz xukatu eta 
mun egin ondoren, ukenduz igurtzi eutsozan. 
Hau ikusirik, gonbidatu eban fariseuak bere ba-
rruan inoan: “Benetan profetea balitz, jakin be-
har leuke zer-zelakoa dan ikutzen deutsan ema-
kumea, pekataria da-eta”. 
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Jesusek esan eutsan: “Simon, badot zeredozer 
zuri esateko”. Harek erantzun: “Esaizu, Maisu”. 
“Diru-mailegatzaile batek zordun bi ebazan: ba-
tak bostehun denario zor eutsozan eta besteak 
berrogeita hamar. Nondik ordaindu ez ebelarik, 
parkatu egin eutsen biei. Bietako zeinek izango 
ete dau maiteen?” Simonek erantzun eutsan: 
“Gehien parkatu jakonak, nik uste”. Jesusek 
esan eutsan: “Zuzen dinozu”. 
Eta, emakumeagana bihurturik, Simoni esan eu-
tsan: “Ikusten al dozu emakume hau? Zuenean 
sartu nazanean, zuk ez deustazu oinak garbi-
tzeko urik emon; honek, barriz, malkoz busti 
deustaz oinak eta bere uleaz xukatu. Zuk ez 
nozu mun eginez agurtu; hau, barriz, sartu da-
netik ez da gelditu nire oinei musuka. Zuk ez 
deustazu burua orioz igurtzi; honek, barriz, oi-
nak ukenduz igurtzi deustaz. Hau dinotsut, be-
raz: hainbesteko maitasuna agertzen dauanean, 
pekatu asko parkatu jakon seinalea da; gitxi 
parkatu jakonak maitasun gitxi agertzen dau”. 
Eta emakumeari esan eutsan: “Parkatuak dozuz 
pekatuak”. 
Beste bazkaltiarrak euren artean esaten hasi zi-
ran: “Nor ete dogu pekatuak parkatu ere egiten 
dituan Hau?” 
Baina Jesusek esan eutsan emakumeari: “Zeure 
sinesmenak salbatu zaitu. Zoaz bakean”. 
[Honen ondoren, herriz herri eta auzorik auzo 


